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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – оволодіння студентами знаннями про основні засади соціального 
розвитку та відповідними вміннями їхнього застосування у науково-теоретичній роботі, 
викладанні навчальних дисциплін соціогуманітарного профілю, аналітичній діяльності та 
суспільно-політичній практиці; а також знаннями щодо предмету та основних концепцій 
філософії історії, етапів їхнього розвитку та різноманіття поглядів на особливості 
феномену історії у філософському контексті. 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу студенти мають знати загальні уявлення про 

теоретичну і практичну філософію; про специфіку філософських проблем у 
їхньому стосунку до науки, релігії, мистецтва як форм духовного життя 
людства; про засади критичного осмислення філософських концепцій та про 
основні варіанти розв’язання філософських проблем; про сутність й типи 
наукової раціональності; про загальну структуру світогляду та теоретичної і 
практичної діяльності людини з метою подальшого засвоєння критеріїв для 
експертних оцінок та способів їх фахового використання у різних сферах 
соціальної практики. 

2. Вміти здійснювати аналітичну роботу; збирати та інтерпретувати наукову 
інформацію, обробляючи основну літературу з практичної та теоретичної 
філософії, ставити загальні цілі і основні завдання філософських досліджень; 
оперувати основними складовими теоретичної і практичної філософії у 
повсякденному житті і загальній соціальній практиці; полемізувати стосовно 
ключових філософських проблем, обираючи обґрунтоване рішення; визначати 
загальні риси онтологічних, гносеологічних, антропологічних, соціальних, 
культурних, правових, політичних, мовних та історичних явищ; давати 
загальну оцінку стану і тенденціям розвитку культури, орієнтуватися в її 
основних практиках;  

3. Володіти елементарними навичками розв’язувати задачі та практичні 
проблеми у процесі навчання; опрацьовувати літературу з теоретичної та 
практичної філософії; обґрунтовувати цілі та напрямки досліджень з філософії, 
зокрема аналізувати філософські проблеми соціальної практики, прогнозувати 
відповідні тенденції та наслідки її розвитку, розробляти моделі її можливого 
вдосконалення; здійснювати різні види дослідницької роботи (анотації, 
реферати, бібліографії) щодо тематики теоретичної та практичної філософії; 
належним чином представляти результати проведених досліджень; 
здійснювати комунікацію в професійному середовищі. 

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Соціальна філософія» належить до 
блоку дисциплін вибору ВНЗ (факультету) та викладається у ІІ семестрі на 2 курсі 
бакалавріату. Сучасна соціальна філософія займає помітне місце серед дисциплін, що 
відносять до сфери практичної філософії. Цікавим моментом розуміння дисципліни є її 
інтерпретація в якості загальної соціальної теорії, а також світоглядні функції та 
академічні особливості соціальної філософії, адже особа постає саме як істота 
соціальна. Отже, саме соціальна філософія дозволяє студентам здобути цілісне уявлення 
стосовно феномену суспільства, однак, це не спрощує уявлень щодо складності й 
багатоманітності соціального, адже методологічні настанови, якими оперує викладач курсу, 
спрямовують до постійного і самостійного осмислення різноманіття оточуючого соціального 
світу й нових пошуків. 

4. Завдання (навчальні цілі) – надати студентам опанування базовими положеннями 
класичних соціально-філософських теорій, проаналізувати проблематику співвіднесення 



інституційних та позаінституційних аспектів соціального життя, виявити сутнісні аспекти 
специфіки перебігу соціально-політичних процесів сучасного суспільства; опанувати 
базовими знаннями про сутність історичного, можливості знаходження 
загальнолюдської єдності, розкрити ідею «кінця історії»; питання щодо суб’єкта історії, 
шляхів реалізації людських сутнісних сил в історії; опанувати темами: 
глобалізація/глокалізація, інформаційні суспільства, нові геополітичні орієнтири, 
ідентичність/ідентифікація у сучасному світі. 

 

5. Результати навчання:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 
Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 
предмет, методи, теоретичні 

основи вивчення соціальної 

філософії; 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

10 

1

1.2 
основні ідеї та проблематику 
класичних й сучасних соціальних 
теорій;  

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

10 

1

1.3 
базові положення філософського 

осмислення історичної 

проблематики; 

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Дискусії, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

5 

 Вміти:    

2

2.1 
аналізувати соціально-

філософську та філософсько-

історичну літературу (як тексти 

першоджерел так й критичні 

дослідження); 

 

Семінари, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел 

5 

2

2.2 
готувати елементи навчального 

матеріалу для лекцій та семінарів 

з використанням соціально-

філософських та філософсько-

історичних теорій та методів;  

Лекції, семінари, 

самостійна робота 

Дискусії, 

пояснення до  

конспекту 

першоджерел  

5 

2

2.3 

 

визначати доцільність 

застосування соціально-

філософської та філософсько-

Самостійна робота Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

5 

 



історичної літератури до аналізу 

конкретних соціально-політичних 

ситуацій;  

 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

2

2.4 

2 

формулювати основні наукові 

проблеми їх дослідження та 

обґрунтовувати шляхи їх 

можливого вирішення; 

Семінари, самостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

5 

 Комунікація:    

3

3.1 
демонструвати здатність до 
вільної фахової комунікації 
мовою навчання; 

Лекції, семінари Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

10 

3

3.2 
використовувати знання 
іноземних мов для аналізу 
інформаційних веб-ресурсів, 
читання новітньої наукової 
літератури в підготовці до занять 
та написання самостійних робіт; 

Семінари, cамостійна 

робота 

Письмова 

контрольна 

робота, дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

5 

3

3.3 
презентувати результати 
проведених досліджень та 
здійсненої самостійної роботи у 
вигляді доповідей, повідомлень, 
есе, презентацій, конспектів; 

Семінари Інтерактивні 

дискусії 

10 

2

3.4 
приймати участь у фахових 
дискусіях в процесі аудиторної 
роботи; 

Лекції, семінари Дискусії 10 

 Автономність та 
відповідальність: 

   

4

4.1 
виконувати комплексні завдання 
та професійні обов’язки 
дослідника в галузі практичної та 
теоретичної філософії; 

Самостійна робота Дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження, 

текст, пояснення 

до  конспекту 

першоджерел 

10 

4

4.2 
брати участь у роботі фахових 

аналітичних груп, вирішуючи 

типові і нестандартні задачі із 

всією повнотою відповідальності. 

Самостійна робота Усні доповіді, 

дискусії, 

презентація 

самостійного 

дослідження 

10 



 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

                                       Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 

1

.1 

1

.2 

2

.1 

4

.1 

4

.2 

  +    

   +   

   +   

 

7. Структура курсу: Заняття проводяться у вигляді лекцій та семінарських занять з 
елементами інтерактивних дискусій. Завершується дисципліна екзаменом.  

 
8. Схема формування оцінки: 

8.1 Форми оцінювання студентів 

 Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе 

оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – 

результати навчання (знання 1.1-1.3), що складає 25% від загальної оцінки та 

оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); 

(комунікація 3.1-3.4); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 75% 

загальної оцінки.  

Критерії оцінювання: 
 

1. Експрес-опитування на лекції: 

2 бали – студент демонструє необхідний фаховий рівень орієнтування у 
матеріалі 
1 бал – студент демонструє достатній фаховий рівень орієнтування у матеріалі  
 

2. Усна відповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 
завдання, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу 
4 бали - студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 
розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. 
Допускаються несуттєві неточності 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини 
знань, не спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві 
неточності 
2-1 бал – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово 
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві 
помилки у відповіді 

3. Доповнення: 

2 бали – доповнення змістовне, конструктивно доповнює обговорення теми,  
1 бали – доповнення змістовне  

 
4. Конспект першоджерел: 

3 бали – студент опрацював необхідний текст із цитуванням та відповідними 
власними зауваженнями та поясненнями 



2-1 бал – студент законспектував текст без цитувань та пояснень 
 

5. Самостійна індивідуальна робота: філософське есе  

10-9 балів – балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 

вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 

використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 

достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

8-5 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, 

демонструє самостійність та достовірність проведеного дослідження / 

письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності та фрагментарність 

викладу 

4-1 бал – студент у недостатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, 

викладає його фрагментарно, йому може не вистачати аргументації в 

поясненнях, не до кінця розкриває зміст поставленого завдання,  рідко 

використовує обов’язкову літературу, не демонструє самостійність та 

достовірність проведеного дослідження / письмової роботи 

 

6. Контрольна робота: 

5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого 

завдання, правильно інтерпретує отримані результати, розкриваючи зміст 

поставлених питань 

4-3 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному 

розкриває зміст поставленого завдання, або ж намагається це робити 

2-1 бал – зміст завдання майже не розкрито, але є спроба виконання роботи 

 

7. Кожне питання в екзаменаційній роботі (в білеті 2 питання): 

20-16 балів студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, 
вільно та аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 
поставленого завдання, правильно інтерпретує отримані результати, 
використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, 
достовірність, незаангажованість проведеного дослідження / письмової роботи 

15-11 балів - студент у достатньому обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно його викладає, але може не вистачати аргументації в 
поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого завдання, використовує 
обов’язкову літературу, демонструє самостійність та достовірність проведеного 
дослідження / письмової роботи.  Допускаються несуттєві неточності  

10-6 балів - в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє 
глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на 
необхідну навчальну літературу, робота містить суттєві неточності 

5-0 балів - не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та 
поверхово його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має 
суттєві помилки в роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань 



 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі 

засвоєння матеріалу  та виконання самостійних робіт 

 

8.2 Організація оцінювання:  

Види робіт Семестрова кількість балів 

Min b – 36 (балів) Max b – 60 (балів) 

b ×n ∑ b ×n ∑ 

Лекція Експрес-опитування протягом 
семестру 

1 2 2 2 2 4 

Семінар Усна відповідь протягом 
семестру i  

2 4 8 5 4 20 

Доповнення протягом 
семестру 

1 2 2 2 2 4 

Конспекти 
першоджерел 

Повний перелік текстів  
протягом семестру: 

1) Мід Дж. Г. Дух, самість і 
суспільство. З точки зору 
соціального біхевіориста 

2) Бек У. Что такое 
глобализация? Ошибки 
глобализма - ответы на 
глобализацию 

3) Габермас Ю. До 
реконструкції історичного 
матеріалізму 

4) Вебер М. Господарство і 
суспільство 

2 4 8 3 4 12 

Самостійна 
індивідуальна 
робота 

Філософське есе (одне з 
переліку тем) протягом 
семестру: 

1) Повсякденність в контексті 
соціальної філософії 

2) Суспільство як складний 
феномен: можливості аналізу 

8 1 8 10 1 10 

Контрольна робота Двічі протягом семестру 4 2 8 5 2 10 

Екзамен  24 1 24 40 1 40 

1 У разі відсутності студента на семінарському занятті, розглянуті на семінарі питання 

відпрацьовуються у письмовій формі.  
 
 



Підсумкове оцінювання у формі екзамену: екзаменаційне оцінювання відбувається в 

письмовій формі.  Білет складається з 2 питань, кожне з яких оцінюється за шкалою,  

максимум - 20 балів. Що в загальному підсумку дає максимум  за екзамен - 40 балів. 

 
 
 
При простому розрахунку отримуємо: 
 Семестрова кількість балів Екзамен Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 
Максимум 60  40  100 
 

 

Студент не допускається до екзамену, якщо під час семестру набрав менше 36 балів. Для 

допуску до екзамену студент має здати всі самостійні роботи  та конспекти. Екзаменаційна 

оцінка не може бути меншою 24 балів для отримання загальної позитивної оцінки за курс.  

 
 
8.3 Шкала відповідності: 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

Лекції Семінари  
Самостійна 

робота 

1 Тема 1. Сучасна соціальна філософія 2 2 6 

2 
Тема 2. Теорія історичного матеріалізму 
Карла Маркса 2 2 6 

3 
Тема 3. Теорія соціального реалізму Еміля 
Дюркгайма 

2 2 6 

4 
Тема 4. Теорія соціальних форм Георга 
Зіммеля 

2 2 6 

5 
Тема 5. Теорія соціальної раціоналізації 
Макса Вебера 2 2 6 

6 

Тема 6. Теорія символічного 
інтеракціонізму Джорджа Герберта Міда та 
теорія соціальних систем Талкота Парсонса 

2 2 6 

7 

Тема 7. Ідеологія і утопія. Маса як 
специфічний тип спільності. Суб’єкт 
соціальної дії 

4 4 6 

8 

Тема 8. Поняття та особливості соціально-
історичного суб'єкта: від дієвості до 
інтерактивності 

4 2 6 

9 
Тема 9. Глобальне-локальне у сучасному 
світоустрої: виміри, контроверзи, дефініції 2 2 6 

10 

Тема 10. Постіндустріалістські проекти 
передбачень соціальних змін у 
Інформаційну Еру: трансформації людства 
за умов «реальної віртуальності» 

4 6 10 

11 
Конспекти першоджерел 

  
Min  - 2 
Max - 3 

12 
Індивідуальна самостійна робота 
    

Min  - 8 
Max - 10 

13 
Контрольна  робота  

2 2 
Min  - 4 
Max - 5 

 ВСЬОГО 28 28 64 

Загальний обсяг 120 год., в тому числі: 
Лекцій   – 28 год. 
Семінари   – 28 год. 
Самостійна робота    – 64 год. 

 

 

 

 

 



ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ З КУРСУ: 

 

1. Розкрийте смисл поняття “соціальна теорія” та його відношення до соціальної 

філософії. 

2. Поясніть роль суспільного виробництва у соціальному житті за К. Марксом. 

3. В чому полягає специфіка соціального пізнання за Е. Дюркгаймом. 

4. Поясніть значення соціальних форм у суспільному житті за Г. Зіммелем. 

5. Обгрунтуйте, чому цілераціональна дія є першим предметом дослідження для 

соціальної теорії з точки зору М. Вебера. 

6. Проаналізуйте специфіку дослідження проблеми виникнення соціального у 

філософії символічного інтеракціонізму Дж.Г. Міда. 

7. Поясніть структуру соціальної системи згідно теорії Т. Парсонса. 

8. Поясніть роль соціальних інститутів у суспільному житті. 

9. Розкрийте значення поняття “соціальний простір” для аналізу соціальних 

відносин. 

10. Проведіть порівняльний аналіз соціальних норм та цінностей. 

11. Поясніть відмінність легального та легітимного статусу явищ соціального 

життя. 

12. Проаналізуйте умови суспільного буття за працею Г. Зіммеля “Як можливе 

суспільство”. 

13. Поясніть, яку роль відіграє взаємодія системи з її навколишнім світом у теоріях 

соціальних систем Т. Парсонса, Н. Лумана та Ю. Габермаса. 

14. Поясніть роль мас та людини у суспільному житті за працею К. Ясперса “Духовна 

ситуація часу”. 

15. Розкрийте смисл соціальної стратифікації та поясніть канали соціальної 

мобільності за працею П.Сорокіна “Соціальна та культурна мобільність”. 

16. Розкрийте значення відчуження в суспільному житті за К. Марксом та у 

марксизмі. 

17. Розкрийте відмінність органічної солідарності від солідарності механічної за 

Е.Дюркгаймом. 

18. Проведіть порівняльний аналіз структури соціальної дії у М. Вебера, Дж.Г. Міда 

та Т. Парсонса. 

19. Проаналізуйте, у чому полягає відмінність ідеології від утопії як вимірів 

належного у суспільній свідомості. 

20. Утопія й дистопія/антиутопія – у чому різниця концептів, наведіть приклади 

обох. 

21. Постановка проблеми про  мету й долю людини у філософії 19–20 століть (огляд 

напрямів: філософія життя, феноменологія, екзистенціалізм). 

22. Глобалізація та глокалізація: варіативні контури сучасного світу. 

23.  Особливості теорії постіндустріалізму: Д. Белл як засновник напряму. 

24. Футурологічний проект Е. Тоффлера: три хвилі та їх специфіка. 

25. Вплив на сучасність ефектів "мозаїчної культури" та  "глобальних селищ" за  М. 

Маклюеном. 

26. Жінка як суб’єкт історії: марксистський фемінізм й неомарксистські течії про 

переосмислення жіночого часу (Г. Маркузе, В. Брайсон та ін.). 



27. Сучасність та нові ідентичності/ідентифікації за М. Кастельсом. 

28. Поняття “натвопи/маси”, “еліти” в класичних та сучасних соціально-

філософських концепціях. 

29. Тенденції типології мас як специфічних спільностей.  

30. “Повстання мас” як  проблема історії 20 століття (Х. Ортега-І-Гассет). 

31. Нові проекти мас 21 століття: –флеш та –смарт моби (Г. Рейнгольд). 

32. Концепція „зіткнення цивілізацій” С. Гантінгтона. 

33. Інформаціональна Ера й мережеве суспільство за М. Кастельсом. 

34. Обгрунтування радикальної соціальної дії: М. Хардт та А. Негрі - агентність 

біополітичного проекту “Multitude”. 

35. Концепт «уявлена глобалізація» та його евристичний потенціал для аналізу 

сучасного стану культури (Н.Ґ. Канкліні). 

36. Погляд на історію як на багатовимірний простір можливих соціокультурних 

змін: постмодерна “різома”. 

37. Питання про “кінець історії” в новітній філософії історії (Ф. Фукуяма). 

38. Повсякденність в соціальній теорії: проаналізуйте концепт. 

39. Сила ідентичності та її типи за М. Кастельсом. 

40. Особливості соціально-культурного устрою у нову еру (М. Кастельс). 

41. Гендер як перформативність у сучасному світі (Дж. Батлер). 

42. Гендерний розподіл праці: «жіноча робота» й час (В. Брайсон). 

 

 

 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

Основна:  

1. Американская социологическая мысль: Тексты. - М.: Изд-во МГУ, 1994.  

2. Арон Р. Этапы развития социологической мысли. – М.: Прогресс – Юниверс,1993.  

3. Вебер М. Избр. Произведения. – М.: Прогресс, 1990. 

4. Дюркгейм Э. Метод социологии // Дюркгейм Э. О разделении общественного 

труда. Метод социологии. – М.: Наука, 1991. – С.411-527. 

5. Зиммель Г. Избр.: В 2-х т.т. - М.: Юрист, 1996. – Т.1, Т.2. 

6. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2000. 

7. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-

Люк Мецжер, Філіп П’єр. – К. : Вид. дім «КМ Академія», 2005. – 302 с. 

8. Мід Дж. Г. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. – К. : 

Український центр духовної культури, 2000. – 374 с. 

9. Парсонс Т. Соціальна структура і особистість. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2011. – 338 с. 

10. Психология толпы: социальные и политические механизмы воздействия на 

массы : [антология / Густав Лебон, Габриэль Тард, Зигмунд Фрейд и др.].  – М. : 

Эксмо; СПб. : Terra Fantastica, 2003. – 800 с. 

 

 



Додаткова:  

11. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма - ответы на глобализацию / 

Пер. с нем. Григорьева, В. Седельника; М.: Прогресс-Традиция, 2001. – Ч. 1, 2.  

12. Брайсон Валери. Гендер и политика времени. Феминистская теория и 

современные дискуссии. - К. : Центр учебной литературы, 2011. - 248 с. - (Время в 

зеркале науки). 

13. Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение / пер. Н. Тюкиной. – М.: 

Издательский дом "Территирия будущего", 2006. – 248 с.  

14. Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома //Философия эпохи постмодерна. – Минск, 1996, -

С.6-31. 

15. Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы 

[Текст]. – М.: Изд. Института Гайдара, 2013. – 176 с. 

16. Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. – М.: Мысль, 1994. – С.9-20, 

284-387. 

17. Габермас Ю. До реконструкції історичного матеріалізму / Ю. Габермас ; [пер. з 

нім. В. Купліна]. – К. : Дух і Літера, 2014. – 320с. 

18. Канкліні Н.Ґ. Уявлена глобалізація / Нестор Ґарсія Канкліні. – К. : Видавництво 

Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2016. – 256 с. 

19. Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и 

обществе. – Екатеринбург, 2004. 

20. Кастельс М. Могущество самобытности //Новая постиндустриальнаяволна на 

Западе: Антология. – М., 1999. 

21. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего. – М., 

2005. 

22. Манхейм К. Идеология и утопия. - М.: Юрист, 1994. - С.7 - 94, 164 - 219. 

23. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого 

Индустриального Общества / Герберт Маркузе. – М. : “REFL-book”, 1994. – 368 с. 

24. Маркс К. Капитал // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 25. – С.457. 

25. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды / Хосе Ортега-и-Гассет. – М. : Изд. «Весь 

мир» 1997. – 704 с. 

26. Парсонс Т. Система современных обществ. - М.: Аспект-пресс, 1998. 

27. Тоффлер Э. Третья волна. – М., 1999. 

28. Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекції зі вступу до психоаналізу з новими 

висновками / Зиґмунд Фройд. – К. : Основи, 1998. – 709 с. 

29. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм ; [пер. с нем. Э. 

Телятниковой]. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2006. – 635,[5]с. – (Philosophy).  

30. Юнг К. Г. Архетип и символ / Карл Густав Юнг. – М. : Ренессанс. 1991. – 304 с. 

 

 

                                                           
 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BD%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8

